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DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2018 
 
 

PERIODEN 
• Nettoomsättningen uppgick till 418 TSEK (9). 

• Rörelsens kostnader under perioden var 5 831 TSEK (7 322). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -5 270 TSEK (-6 716). 

• Resultat per aktie var -1,14 SEK (-1,45). 

• Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 696 TSEK (11 539).  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Presentation av ny affärsgren för Nanologica – preparativ kromatografi 
• Samarbetsavtal med kontraktstillverkare 

• Beslut om att starta eget läkemedelsutvecklingsprojekt inom gastropares 

• Styrelsen beslutade om nyemission på högst 55 MSEK 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• Nyemission tecknades till 86,6% och tillförde bolaget 48,0 MSEK före 

transaktionskostnader 
• INIM licensierar delar av vår teknikplattform för specifikt terapiområde  

• Treårsavtal med kinesiskt bolag värt minst 1,2 MSEK för leverans av kolonner  

• Styrelsen föreslår incitamentsprogram 
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VD-KOMMENTAR 
Vi befinner oss 
fortfarande tidigt på 
tillväxtkurvan och 
bolagets intäkter från 
Drug Delivery-projekt 
fördelas ojämnt under 
året, vilket gör att 
skillnaderna från kvartal 
till kvartal kan vara stora. 
Försäljningen var 
betydligt lägre under 

första kvartalet än under fjärde kvartalet i fjol.  
 
Detta gäller i synnerhet våra försäljningssiffror 
i Indien. Vi jobbar hårt på att nå kontinuerligt 
växande intäkter från affärsområdet 
kromatografi men vi förväntar oss denna typ 
av variationer under hela 2018.  
 
Positiva nyheter inom affärsområdet 
kromatografi var att vi i maj fick vår första 
större order från den kinesiska marknaden. Vi 
ingick ett treårsavtal med kinesiska 
SinoUnison, som fokuserar på kontroll av 
livsmedel, för att leverera kolonner till ett 
värde av minst 400 TSEK per år. 
 
Inom affärsområdet Drug Delivery har vi sedan 
2016 målmedvetet utvecklat vår plattform, 
vilket medfört att den idag är väsentligt mer 
konkurrenskraftig.  
 
I mars offentliggjordes att vi beslutat att starta 
ett eget läkemedelsprojekt med syfte att 
genomföra en klinisk studie inom gastropares 
där vi omformulerar en befintlig molekyl med 
NLAB Silica™. Vi kombinerar vår teknik med en 
redan godkänd läkemedelsmolekyl för att få 
fram ett nytt mer effektivt läkemedel. Om 
studien når sina mål gör vi bedömningen att 
det finns goda möjligheter att sälja projektet 
till ett läkemedelsbolag för fortsatt utveckling 
och marknadsintroduktion. Vi planerar att 
starta studien under 2019, och ägnar 2018 åt 
förberedelser. Mer information om projektet 
kommer under senare delen av 2018. 
 
Gastropares, som ofta drabbar överviktiga 
diabetiker, innebär att tömningen av 
magsäcken i tarmen inte fungerar. Idag finns 
ingen bra behandling för gastropares.  
Marknaden i USA beräknas till ca 200 MUSD 

per år. I Europa och Asien är marknaden 
mindre, men den senare växer snabbast.  
 
Under perioden har vi också fokuserat på ett 
utvärderingsprojekt tillsammans med ett 
läkemedelsbolag där vår tekniska plattform 
har vidareutvecklats. Genom detta samarbete 
hoppas vi att tillsammans med denna större 
partner lära oss mer om hur vår teknik kan 
tillämpas och i förlängningen skapa stark IP 
och ytterligare läkemedelsprojekt. 
 
Under perioden har vi även slutit ett 
licensavtal med ett nytt bolag i Health Cap-
sfären, INIM Pharma AB, som ger INIM rätt att 
nyttja delar av vår teknikplattform för ett visst 
terapiområde. Licensavtalet ger oss ekonomisk 
ersättning, men än viktigare är att INIM som ett 
led i sitt arbete med att utveckla läkemedel 
kommer att genomföra prekliniska 
toxikologistudier och tillverka material enligt 
GMP-standard. Det material och den 
dokumentation som detta arbete resulterar i 
kommer Nanologica att kunna använda även 
för andra ändamål.  
 
Vårt uppdrag inom växtskydd har utvecklats 
positivt under första kvartalet och lett till att vi 
utvecklat vår teknikplattform ytterligare. 
Projektet beräknas fortsätta med lägre 
intensitet under resten av 2018.  
 
Under fjärde kvartalet berättade vi om ett nytt 
affärsområde: preparativ kromatografi. 
Eftersom volymerna inom detta område är 
väldigt mycket större än vi har kapacitet att 
producera i Södertälje har vi under lång tid 
arbetat för att få till stånd ett samarbete med 
en kontraktstillverkare och i mars kunde vi 
offentliggöra ett samarbete med brittiska 
Sterling Pharma Solutions. Därmed kan vi nu 
erbjuda stora volymer silika till de 
läkemedelsbolag som utvärderar våra 
produkter för rening av insulin. Vi kommer 
dock inte att starta produktionen förrän vi har 
ett flerårigt kundavtal på plats och vi fortsätter 
nu dialogen med två möjliga kunder. Som vi 
tidigare berättat bedömer vi att vi kan nå 
lönsamhet relativt snabbt om vi får till stånd 
ett avtal med en av dessa kunder. 
 
Nyemissionen tecknades till 86,6% vilket tillför 
bolaget 48 MSEK före transkationskostnader. 
Detta säkerställer finansieringen av våra 
fortsatta satsningar framåt och ger oss 
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arbetsro att fortsätta utveckla bolaget och inte 
minst att genomföra vårt projekt inom 
gastropares.  
 
/Andreas Bhagwani, VD Nanologica  
 
 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Den ackumulerade nettoomsättningen uppgick 
till 418 (9) TSEK. Den positiva avvikelsen 
jämfört med föregående år, hänförs främst till 
engångsintäkter inom området Drug Delivery i 
perioden.  
 
Rörelsens kostnader uppgick under kvartalet 
till -5 831 TSEK (-7 322). Minskningen är ett 
resultat av kostnadsbesparingsprogrammet 
som startades 2017.  
 
Det ackumulerade rörelseresultatet uppgick till 
-4 946 (-6 728) TSEK och resultatet efter skatt 
uppgick till -5 270 TSEK (-6 716).  
 
Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 16 (19), varav 8 (12) kvinnor och 8 (7) män. 
 

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH 
FINANSIELL STÄLLNING 
Den 31 mars 2018 uppgick de ackumulerade 
bokförda investeringarna för balanserade 
utgifter för forskning och utveckling till 5 469 
TSEK (6 214). Summan avser utvecklings-
arbete relaterat till produkter inom affärs-
områdena kromatografi och Drug Delivery.  
 
Motsvarande värde för patentportföljen 
uppgick till 936 TSEK (827) varav merparten 
avser investeringar i patent och patent-
ansökningar relaterade till affärsområdet Drug 
Delivery.  
 
Investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar har i huvudsak finansierats genom 
företagslån och tillväxtlån från Almi och 
uppgick på balansdagen till 1 428 TSEK (1 
823).  
 
Likvida medel på balansdagen uppgick till  
2 696 TSEK (11 539).  
 
Redovisat eget kapital var -3 332 TSEK (15 
318). Vid denna tidpunkt fanns påskrivna 
garantiavtal inför nyemissionen varför 

styrelsen har gjort bedömningen att det inte 
förelåg någon skyldighet att upprätta 
kontrollbalansräkning. Bolaget har efter 
rapportperiodens utgång tillförts netto 28 
MSEK efter avdrag för emissionskostnader och 
återbetalning av lån.  
 
Soliditeten uppgick per 31 mars till -17 (64) 
procent. 
 

SÄSONGSEFFEKTER 
Nanologica saknar signifikanta säsongs-
variationer. 
 

TECKNINGSOPTIONER 
Under tredje kvartalet 2015 emitterade 
Nanologica 148 395 teckningsoptioner i syfte 
att implementera ett incitamentsprogram för 
ledning och personal. Av dessa vidareöverläts 
148 341 teckningsoptioner till VD, andra 
ledande befattningshavare och övriga anställda 
under fjärde kvartalet 2015 och första 
kvartalet 2016. Antalet utestående optioner är 
oförändrat under delårsperioden. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN  
Ny affärsgren – preparativ kromatografi 
Förberedelser för att starta verksamhet inom 
en ny affärsgren, preparativ kromatografi, har 
gjorts. Beslut har fattats att fördjupa de samtal 
som sedan en tid förts med potentiella kunder. 
Den nya verksamheten bedöms kunna nå 
lönsamhet relativt snabbt. 
 
Samarbetsavtal med kontraktstillverkare 
Nanologica har ingått avtal med den brittiska 
kontraktstillverkaren Sterling Pharma 
Solutions Ltd för produktion av större volymer 
silika. Detta är ett viktigt steg i förberedelserna 
för att starta den nya affärsgrenen, preparativ 
kromatografi, vilken kräver en högre 
produktionskapacitet. 
 
Beslut om eget kliniskt projekt 
Bolaget har beslutat att starta ett läkemedels-
projekt inriktat mot gastropares, dvs fördröjd 
tömning av magsäcken, vilket drabbar bland 
annat diabetiker. Projektet baseras på 
Nanologicas drug delivery-teknik som 
kombineras med en befintlig 
läkemedelsmolekyl som redan idag används 
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för gastropares. Bolagets mål är att skapa en 
effektivare behandling av sjukdomen. 
Nanologica planerar att genomföra fas II a-
studier inom projektet under 2019. Ett positivt 
utfall av dessa kliniska studier bedöms ha 
potential att skapa ett betydande värde för 
Bolaget, till en begränsad investeringskostnad. 
 
Styrelsen beslutade om nyemisson 
Styrelsen beslutade om en nyemission om 
högst ca 55,4 MSEK med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare. Nyemissionen godkändes 
på en extra bolagsstämma den 11 april 2018.  
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG 
Utfall nyemission 
Den 9 maj konstaterades att nyemissionen i 
Nanologica tecknades till 86,6 procent. 
Emissionen tillför Nanologica 43,0 MSEK efter 
transaktionskostnader. 
 
Emissionen säkerställer finansiellt bolagets 
fortsatta utveckling och av emissionslikviden 
avses omkring 15 MSEK att investeras i 
projektet för gastropares. Omkring 15 MSEK 
avses att användas för att finansiera Bolagets 
befintliga verksamhet inom kromatografi och 
14 MSEK viks för återbetalning av det lån om 
16 MSEK som upptogs i juni 2017.  
 
Genom emissionen ökar Nanologicas aktie-
kapital med totalt 4 921 151,45 SEK, från  
1 893 283,62 SEK till 6 814 435,07 SEK. Antalet 
aktier i Nanologica ökar genom emission av  
12 001 995 aktier från 4 617 452 aktier till  
16 619 447 aktier. Teckningskursen var 4 kr 
per aktie. 
 
Licensavtal för delar av teknikplattformen 
I maj tecknades avtal om att licensiera ut delar 
av teknikplattformen till INIM Pharma, ett 
bolag som startats av HealthCap. Bolaget är 
inriktat på vissa terapiområden. Nanologica får 
ett mindre ägande i bolaget, en ersättning på 2 
MSEK som utfaller när bolaget finansierats, 1 
MSEK för varje projekt som går in i klinisk fas 
samt ersättning för utvecklingsarbete åt det 
nya bolaget. INIM kommer även att genomföra 
prekliniska toxikologistudier och tillverka 
material enligt GMP-standard. Det material och 
den dokumentation som detta arbete 
resulterar i kommer Nanologica att kunna 
använda även för andra ändamål. 

 
Kinesiskt avtal tecknat 
Ett avtal mellan Nanologica och kinesiska 
SinoUnison, som fokuserar på analystjänster 
inom livsmedelsproduktion, ingicks i maj. 
Avtalet innebär att Nanologica under de 
kommande tre åren ska leverera kolonner till 
ett värde av minst 400 TSEK per år. SinoUnison 
kommer också att utveckla nya metoder 
baserat på Nanologicas produkter. 
 
Styrelsen föreslår incitamentsprogram 
Styrelsen föreslår att årsstämman, som kallats 
till 31 maj 2018, fattar beslut om införande av 
ett teckningsoptionsbaserat incitaments-
program för anställda i bolaget motsvarande 
en utspädning om högst tre procent. 
 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER 
Denna delårsrapport har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns 
på sidorna 28–30 i Årsredovisningen för 2017. 
De redovisnings- och värderingsprinciper som 
har använts är oförändrade jämfört med de 
som tillämpades 2017.  
 
Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i 
denna delårsrapport avser tusental svenska 
kronor och miljontal svenska kronor. Belopp 
inom parentes avser jämförelsesiffror 
föregående år. 
 
Dotterbolagen Nanologica Pure Sàrl och 
Nanghavi AB:s ställning och resultat saknar 
betydelse för bedömningen av koncernens 
ställning och resultat varför 
delårsrapporteringen endast omfattar 
moderbolaget Nanologica AB (publ). 
 

KOMMANDE FINANSIELL 

INFORMATION 
Delårsrapport kvartal 2 23 augusti 2018 
Delårsrapport kvartal 3 23 november 2018 
Bokslutskommuniké  15 februari 2019 
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ÅRSSTÄMMA 
Årsstämman kommer att hållas 31 maj 2018 kl. 
12:00 i Stockholm i Redeyes lokaler på Mäster 
Samuelsgatan 27 i Stockholm. 
 

REVISORERNAS GRANSKNING 
Denna delårsrapport har inte granskats av 
bolagets revisorer.  
 
Södertälje 29 maj 2018 
VD Andreas Bhagwani 
 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

VD Andreas Bhagwani,  
tel. 070-316 17 02 
 
Ekonomichef Eva Osterman,  
tel. 072-180 30 75 
 

 

Denna information är sådan information som 

Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen 

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 30 maj 2018. 

KORT OM NANOLOGICA 
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life 
science. Bolaget verkar inom två områden: drug 
delivery (läkemedelsformulering) och 
kromatografi, en teknik som används för rening 
och separation av läkemedel. Nanologica 
utnyttjar sin unika materialkunskap inom 
nanoporös silika för att ge sina produkter unika 
egenskaper. För ytterligare information, besök 
www.nanologica.com.  
 
Nanologica AB (publ) är listat på Spotlight. 
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Resultaträkning (TSEK) jan - mar 2018 jan - mar 2017 Helår2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 418 9 2 600

Förändring av lager -213 0 3 752

Aktiverat arbete för egen räkning 633 399 1 500

Övriga rörelseintäkter 46 186 762

Summa rörelsens intäkter 885 594 8 614

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -324 -253 -1 384

Övriga externa kostnader -2 241 -2 882 -11 231

Personalkostnader -2 327 -3 327 -11 895

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -866 -831 -3 336

Övriga rörelsekostnader -73 -29 -70

Summa rörelsens kostnader -5 831 -7 322 -27 916

Rörelseresultat -4 946 -6 728 -19 302

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncerföretag 0 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 137 75 247

Räntekostnader och liknande resultatposter -462 -63 -1 040

Summa resultat från finansiella poster -324 12 -793

Resultat efter finansiella poster -5 270 -6 716 -20 095

RESULTAT EFTER SKATT -5 270 -6 716 -20 095

Resultat per aktie, SEK -1,14 -1,45 -4,35

Genomsnittligt antal aktier under perioden 4 617 452 4 617 452 4 617 452
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Balansräkning (TSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 469 6 214 5 504

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 936 827 826

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 405 7 042 6 330

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1 428 1 823 1 543

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 199 199 199

Summa anläggningstillgångar 8 031 9 063 8 072

Omsättningstillgångar

Varulager

Lager av färdiga varor 4 697 1 284 4 910

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 489 548 1 888

Aktuell skattefordran 609 538 240

Övriga fordringar 629 436 1 061

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 423 469 2 708

Summa kortfristiga fordringar 4 150 1 991 5 897

Kassa och bank

Kassa och bank 2 696 11 539 7 036

Summa omsättningstillgångar 11 543 14 814 17 842

SUMMA TILLGÅNGAR 19 574 23 877 25 914
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Balansräkning (TSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital (4 617 452 aktier) 1 893 1 893 1 893

Fond för utvecklingsutgifter 2 441 942 1 934

Summa bundet eget kapital 4 334 2 835 3 827

Fritt eget kapital

Överkursfond 88 457 88 457 88 457

Balanserad vinst eller förlust -90 854 -69 259 -70 251

Periodens resultat efter skatt -5 270 -6 716 -20 095

Summa fritt eget kapital -7 667 12 482 -1 889

Summa eget kapital -3 332 15 318 1 938

Avsättningar

Övriga avsättningar 447 494 511

Summa avsättningar 447 494 511

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 2 443 3 513 2 725

Övriga långfristiga skulder - -

Summa långfristiga skulder 2 443 3 513 2 725

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 131 1 011 1 131

Förskott från kunder 18 111

Leverantörsskulder 894 1 293 1 542

Kortfristiga låneskulder 16 000 - 16 000

Övriga kortfristiga skulder 399 766 746

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 575 1 484 1 210

Summa kortfristiga skulder 20 016 4 553 20 740

Summa skulder 22 906 8 559 23 976

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 574 23 877 25 914
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Nyckeltal (TSEK om inget annat anges) jan - mar 2018 jan - mar 2017 Helår 2017

Nettoomsättning 418 9 2 600

Rörelseresultat -4 946 -6 728 -19 302

Resultat efter skatt -5 270 -6 716 -20 095

Kassaflöde, löpande verksamheten -2 013 -5 731 -16 622

Likvida medel 2 696 11 539 7 036

Eget kapital -3 332 15 318 1 938

Resultat per aktie, SEK* -1,14 -1,45 -4,35

Kassaflöde per aktie, SEK* -0,4 -1,2 -3,6

Antal aktier 4 617 452 4 617 452 4 617 452

Genomsnittligt antal aktier under perioden 4 617 452 4 617 452 4 617 452

Soliditet, %* -17 64 7

Eget kapital per aktie, SEK* -0,7 3,3 0,4

Medelantal anställda 16 19 16

Kassaflödesanalys jan - mar 2018 jan - mar 2017 Helår2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 848 -5 731 -16 622

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet -3 367 -5 440 -23 194

Kassaflöde från investeringsverksamheten -825 128 -1 915

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -283 0 15 229

Periodens kassaflöde -4 475 -5 311 -9 879

Likvida medel vid periodens utgång 7 036 16 807 16 807

Kursdifferens i likvida medel 136 44 108

Likvida medel vid periodens utgång 2 696 11 539 7 036

Förändring av Eget Kapital 

(TSEK) Aktiekapital

Fond för 

utvecklings-

utgifter Överkursfond

Övrigt fritt

eget kapital

Summa

eget kapital

Eget kapital 2017-12-31 1 893 1 934 88 457 -90 346 1 938

Fond för utvecklingsutgifter 507 -507 0

Periodens resultat -5 270 -5 270

Eget kapital 2018-03-31 1 893 2 441 88 457 -96 123 -3 332


